
 

Załącznik nr 2  

                                                                                                                           do zapytania nr ZPP.271.01.2019.D     

 

/ wzór / 

 

UMOWA  nr ZPP.272.01.2019.D 

 

zawarta w dniu ……………2019 r., na podstawie art. 4 pkt 8  ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. – Prawo zamówień publicznych, zgodnie z § 4  ust. 1 pkt 1 Regulaminu udzielania 

przez Gminę Złotów zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w 

złotych równowartości kwoty 30 000 euro (Zarządzenie nr 4.2017 Wójta Gminy Złotów z 

dnia 10 lutego 2017 r.), pomiędzy: 

Gminą Złotów 

z siedzibą : ul. Leśna 7,  77-400 Złotów 

NIP 767-16-10-628 

zwaną dalej Zamawiającym, 

reprezentowaną przez: 

                 Wójta Gminy – Piotra Lacha 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Emilii Konopińskiej - Nochowicz 

a  

………………………………………. 

z siedzibą: ……………………………………………………. 

NIP ……………………………………….. 

zwanym  dalej Wykonawcą, 

reprezentowanym przez: 

                …………………………………………………….. 

o treści następującej: 

 

§ 1 

1. W wyniku wyboru oferty Wykonawcy w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego ( zapytanie ofertowe ZPP.271.01.2019.D z dnia 02.01.2019 r.), 
Zamawiający udziela a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie publiczne na 

powtarzające się dostawy, w systemie zakupów bezgotówkowych:  

a/ oleju napędowego ON (według PN-EN 590:2013-12), 

b/ benzyny bezołowiowej o liczbie oktanowej nie mniejszej niż 95 (według PN-EN 228:2013-

04.),  

zwanych dalej "paliwami", w ilościach niezbędnych do zabezpieczenia potrzeb 

Zamawiającego związanych z tankowaniem służbowych pojazdów i urządzeń silnikowych 

Gminy Złotów oraz jednostek OSP z terenu Gminy Złotów, w okresie zaopatrzeniowym od 

dnia …………...2019 r. do dnia 31.12.2019 r. 

2. Zamawiający określa orientacyjnie swoje potrzeby związane z tankowaniem służbowych 

pojazdów i urządzeń silnikowych na 6.000 litrów paliwa wymienionego w ust. 1 lit. a i 2.500 

litrów paliwa wymienionego w ust. 1 lit. b.  

3. Podana w ust. 2 ilość paliwa może ulec zmianie stosownie do potrzeb Zamawiającego. W 

przypadku jej zmniejszenia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. 

 

§ 2 
1. Wykonawca zapewni możliwość tankowania paliwa bezpośrednio do pojazdów i urządzeń 

silnikowych Zamawiającego, na stacji paliw czynnej całodobowo, przez 7 dni w tygodniu, 

zlokalizowanej: …………………………………………………... …………………….. 

2. Wykonawca zobowiązuje się także do zapewnienia pierwszeństwa tankowania pojazdów i 

urządzeń Zamawiającego w przypadkach nie cierpiących zwłoki w związku z koniecznością 

prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. 



 

3. Paliwo będzie tankowane bezpośrednio do pojazdów i urządzeń silnikowych 

Zamawiającego wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 

Wykaz ten w trakcie trwania umowy będzie na bieżąco aktualizowany przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu możliwość tankowania paliwa do kanistrów, jeżeli 

po stronie Zamawiającego zajdzie taka potrzeba. 

 

§ 3 

1. Zamawiający będzie nabywał paliwo po cenach obowiązujących na stacji paliw, o której 

mowa w § 2 ust. 1, w chwili tankowania, pomniejszonych o rabat określony w ust. 2.  

2. Na wszystkie zakupione przez Zamawiającego paliwa Wykonawca udziela rabatu 

w wysokości: ………..% od ceny jednego litra paliwa.  

3. Rozliczenie zakupionych paliw będzie następowało fakturą zbiorczą obejmującą okresy 

rozliczeniowe trwające od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. 

4. Do faktury powinien zostać załączony wykaz wartości sprzedawanego paliwa, z podaniem 

następujących danych: rodzaj paliwa, nr rej. pojazdu lub nazwa/numer urządzenia 

silnikowego albo informacja o zatankowaniu paliwa do kanistra, data dokonania zakupu 

paliwa, ilość zakupionego paliwa, cena jednostkowa /za 1 l/, stawka VAT, wartość netto, 

wartość brutto, wartość VAT. 

5. Zapłata za dany okres rozliczeniowy nastąpi w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, na konto Wykonawcy wskazane w 

fakturze. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

§ 4 

1. Szacunkowa wartość brutto przedmiotu umowy obliczona na podstawie cen jednostkowych 

obowiązujących u Wykonawcy w dniu 07.01.2019 r., z uwzględnieniem rabatu, o którym 

mowa w § 3 ust. 2 wynosi: ……………………… zł (słownie zł: ……………………………). 

 

§ 5 

1. Umowa obowiązuje w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia  31 grudnia 2019 r.  

2. Każda ze stron ma prawo rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym w 

przypadku, gdy druga strona narusza obowiązki wynikające z niniejszej umowy.  

3. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% 

szacunkowej wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 4. 

4. W przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% 

szacunkowej wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 4. 

 

§ 6 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego 

(Dz. U. z 2016 poz. 360). 

§ 7 

Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania niniejszej umowy  rozstrzygać będzie 

sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 8 

Umowę sporządzono w czterech  jednobrzmiących egzemplarzach: trzy dla Zamawiającego i 

jeden dla Wykonawcy. 
 

WYKONAWCA                                                                                          ZAMAWIAJĄCY 

 

 


